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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الل َهَ يَرْجُو َكانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ ُأسْوَةٌ الل َهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ»

 (۱۲)سورة الاحزاب/«كَثِيًرا الل َهَ وَذَكَرَ  الْآخِرَ وَالْيَوْمَ

است؛ به  )يقيناً سرمشق نيکو برای شما در شخصيت رسول الله

را بسيار ياد  و روز آخرت اميد دارند و الله کسانی که به الله

 .ميکنند(

« رحمت برای تما  جهانيا »را به حيث  ما  بهه نا  آ  که مبوو 

آفريد و درود و سهلا  بی اايا  بر زبد  االميا  و سرور و سردار آدميا ؛ 

 و اهل و يارا  شا  باد! ما  حضرت مبمد مبوو  

  درس اول 

 از محبوب مان برایتان بگویم: 

؛ نا  ادرشهها  اودالله و نا  مادرشهها  نا  موارک ايشهها  مبمد 

سالگی در مکه معظمه در غار حراء  04آمنه می باشهد  ايشها  در سه  

سال رنج  31منبيث آخري  ايامور برای تما  جهانيا  برگزيده شههدند  

مکه را با يارا  باوفايشها  تبمل نمودند و نمونه ای از جامعه اسلامی را 
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سال اياموری  31د  بعد از مدت سهال مدينه به نماي  گااشه ن 34در 

رحلت نمودند تا باشهد که شهاگردانشها  برای هميشه راه شا  را ادامه 

 داده و ايا  هدايت را برای تما  بشريت برسانند  

مبوو  ما  شههخصههي ی هسهه ند که الله م عال ايشهها  را به حيث 

آخري  ايامور برای رهنمايی بشهريت فرسه اد؛ اياموری که مبوت شا  

ء ايما ، سخ  شا  را منوع دي ، و سيرت شا  را مشعل راه برای را جز

ها خيلی دور شده ايم ما از زندگی اي  مبوو  دل ما  مقرر نمود  امروز

 و چقدر نياز است تا به آ  برگرديم  

برادر و خواهر گرامی! بيا از زندگی ناجی بشههريت، مشههعلی گرف ه و 

به اخلاق ايشا  اق دا کنيم، از زندگی تاريک خود را با آ  روش  سازيم، 

ايشههها  ايروی نماييم، از زهد، اي،ار، داوت و جهادشههها  الگو  هدايات

بگيريم و در نهايت سههيرت مرهر شهها  را سههرمشههق زندگی خود قرار 

 دهيم  آيا آماده ايد؟ 

 :ویژگي هاي اخلاقي محبوب مان
مبوو  ما  چهر  نورانی داشهه ند، گا  های شهها  در حد نياز بود، 

رف ند، چشما  شا  را اايي  می آرا  و با وقار با قد  های اس وار راه می

روبرو  با کسی چو انداخ ند؛ نگاه شا  بيش ر به زمي  بود تا به آسما   
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گرف ند، بدو  نياز صهههبوت می شهههدند در سهههلا  کرد  ايشهههی می

دادند، سههخنا  شهها  آغاز و اايا  می کردند، سههخ  را با نا  اللهنمی

 يیوگکردند، بيهودهه شمرده و قاطع بود؛ فصيح و بليغ صبوت میشمرد

 کردند و هيچو ياوه گف   اادت شهها  نوود، هرگز از غاايی بدگويی نمی

های شا  توسم بود  گرف ند؛ خندهوقت به خاطر شخص خود ان قا  نمی

شههدند مگر اينکه آسههان ري  آ  را یبرای هرگز در بي  دو امر مُخَيَر نمی

خوي [ برمی گزيهدند؛ الو ه در صهههورتی که نافرمانی خدا در آ  امهت 

لاق اخ»بود  خلاصه اي  که به گف ه مادر ما  اايشه رضی الله انها: نمی

 )شمائل ترمذی روايت از«  )  قرآ  بودايشا

 درس دوم

 :زندگي فردي محبوب مان

در اوشهيد  لوا  و ان خا  غاا م واضع بودند، هر لواسی که برای 

اوشيدند، بيش ر از نوع لوا  معمول ميا  مرد  ميسر می شد میشها  

ها و سههاير کردند  اما در صههورت نياز برای اسهه قوال هي تاسهه فاده می

اوشههيدند  از هر خوراکی که موجود بود ها لوا  مناسههم میمناسههوت

خوابيدند و چه شههد گرسههنه میخوردند و اگر هم خوراکی ايدا نمیمی

ز بس ند  برای خوا  هم ای سنگی بر شکم شا  میبسا از شدت گرسنگ
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نمودند، بر روی توشهههکی چرمی که لير خرما در آ  بود؛ اسههه فاده می

 دند  کرنشس ند و چه بسا برای خوابيد  هم به آ  بسنده میحصير می

 :زندگي محبوب مان در منزل

صهبو ی با همسرا  شا  شيري  سخ  بودند، با مبوو  ما  در هم

اايرف ند و مهر و مبوهت گفت و گو ميکردند، رف ار آنا  را میآنها  بها 

به ري  شهههما »فرمودند: را در نظر می گرف ند و می آنا روحيه  خا  

 ( ترمذی«  )کسی است که با خانواده اش به ري  باشد

دو روز  هيچ وقت خانواد  مبمد »گويد: مي رضي الله عنهاه اايش 

 گاشتگند  سير نشدند، گاهی يک ماه و گاهی دو ماه می نا  م والی از

شد و خوراک ما تنها آ  و خرما بود  آ  اما در خان  ما آت  روش  نمی

گااش ند تا مقداری جو گاهی لوا  رزمی شا  را به گرو می حضرت 

 (صحيح البخاری) « برای خوراک خانواد  شا  تهيه کنند

 درس سوم

 :در منزل محبوب مانکار کردن 
دربار  کارشا  در خانه ميفرمايند:  رضیي الله عنهامادرما  اايشهه 

ها بودند، کف  خود را ترميم انسهههانی هم و  ديگر انسههها ايامور 

دوشهههيدند دوخ ند، گوسهههفند خود را میکردنهد، لوا  خود را میمی
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ميدادند و دهد، ايشهها  نيز انجا  کارهايی که يک مرد در خانه انجا  می

 .( صحيح البخاریرف ند  )رسيد یبه نماز[ بيرو  میچو  وقت نماز می

 :رفتار محبوب مان با یاران شان

ده سال »گويد: می رضي الله عنه, انس خاد  و دوست مبوو  ما 

خهدمت کرد  اما هرگز برايم نگف ند: چرا چني   برای ايهامور خهدا 

 ( صحيح البخاری« )ای؟نکردهای؟ و يا چرا چنا  کرده

هي گاه با  اهايشهههه رضهههی اللهه انهها  ميگويهد: ايهامور خدا  

وقهت زنا  و  کردنهد و هيچزيردسههه ها  خوي  بهه تنهدی رف هار نمی

 ( رزقاني شرح مواهب) خدم کارا  را تنويه نکردند 

به بازار  خدا  رسههول با نقل ميکند:  رضییي الله عنه ابوهريره 

رف يم تا شهلواری بخرند، فروشهنده خواست دست موارک را بووسد ولی 

اي  کار را اجم در مقابل »ايشا  دست خود را اقم کشيده و فرمودند: 

دهند، م  اادشههاه نيسهه م، م  مردی از ميا  شههما اادشههاها  انجا  می

شهلوار را برداشه ند  م  خواس م آ  را برای  آ  حضهرت «  هسه م

برای حمههل هر چيزی »بردار  ولی اجههازه نههداده و فرمودنههد:  ايشههها 

 (  نور اليقين« )صاحو  سزاوارتر است
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يک بار با يارا  شها  در سهفر بودند؛ وقت غاا فرا رسيد و خواس ند 

گوسفندی را بپزند، يکی گفت: ذبح آ  با م ! ديگری گفت م  اوس   

م  هيز  »فرمودند:  ميکنم  سهههو می گفت: اخ ن  با م   مبوو  ما 

دهيم  گف ند: ای رسهههول خدا! ما کار تو را هم انجا  می«  کنمجمع می

دانم شهما کار مرا هم انجا  می دهيد اما م  دوست ندار  می»فرمودند: 

ای، خود را دوست ندارد هيچ بنده خود را از شهما جدا کنم؛ زيرا الله

 ( مواهبرزقاني شرح «  )از همراهان  جدا کند

اهايرف ند و هيچ کس را با نا  و مبوو  مها  اهار خرهاکهار را می

زدند  اگر از کسههی رف ار ناشههايسهه ی آمد صههدا نمیلقوی که بدش می

ه چ»فرمودند: شهههنيدند بدو  اينکه از او نا  بورند میديهدنهد يا میمی

 ( ابي داود« )کنند؟ای چني  و چنا  میشده است که اده

داشه ند کسی به خاطر ايشا  از جاي  برخيزد، هرجا که دوسهت ن

نشهس ند، به بازار ميرف ند و مرد  را به امان داری سفارش خالی بود می

داشهه ند  در امور نمودند و آنا  را از فريم و خيانت در معامله باز میمی

کردند و به سههياسههی و جنا و امور دنيا با صههاحم نظرا  مشههورت می

 دادند  ینظراتشا  گوش م
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 درس چهارم
 :خشيت و عبادت محبوب مان

کردند و مبوو  ما  مراقوت و نظارت خدا را بسهههيار احسههها  می

تر  الهی در دل موارک ايشهها  بسههيار بود  بيشهه ر اوقات خوي  را به 

نمودند، شم ها بيدار و در حال رکوع و سهپری می اوادت و ذکر الله

گف ند: چرا اي  همه خود را زحمت می اايشهههسههجده بودند  مادرما  

دهيد در حاليکه خداوند گناها  ايشهههي  و اسهههي  را برای  شهههما می

 «آيا بند  شکرگزار نواشم؟»فرمودند: آمرزيده است؟ در ااسخ می

 :توجه محبوب مان به ورزش و صحت

مبوو  ما  قلوی ااک داشه ند و با سهع  صدر و ديد باز به زندگی 

گرف ه و غمزده نوودند[  با اايشه  رضی الله انها   کردند  یفردینگاه می

گرف ند، بازی شههه ی میدادند، با اهلوا  اصهههر )رکانه( کُمسهههابقه می

حوشيا  را تماشا ميکردند  به ااکيزگی لوا  و صب مندی خيلی توجه 

کردند، طوری که نمودند و خود را معرر میکردند، بسههيار حما  میمی

فهميدند که مرد  از بوی خوش ايشهها  میوق ی از راهی می گاشهه ند 
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داد بوی از آنجا گاشه ه اند و اگر کسهی با ايشهها  دست می ايامور 

 خوش ايشا  را تا مدتی بر دس ا  خود احسا  می کرد 

 :محبوب مانمزاح و شوخي 
داشه ند و به لريف  زيوا توسم مزاح سهالم را دوسهت می ايامور 

نمودند، ولی مزاح شههها  راسهههت و میکردند و با يارا  شههها  مزاح می

برای نياز شهههوهرش نزد « اُ  ايم »حقيقت بود  چنان ه زنی به اسهههم 

ايشها  آمد آ  حضهرت از او ارسيدند: همسرت چه کسی است؟ گفت: 

فلانی  فرمودند هما  که در چشهم  سهفيدی هست؟ گفت: ای رسول 

خدا در چشهم  سفيدی نيست! فرمود: چرا در چشم  سفيدی است! 

آ  ز  زود به نزد همسرش برگشت و به چشما  او خيره شد  شوهرش 

ارسهههيهد: چهه کار داری؟ گفت: ايامور به م  فرمود که در چشهههم تو 

بينی سفيدی چشمم از سياهی آ  بيش ر سفيدی هست، گفت: آيا نمی

 است؟ 
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 درس پنجم
 :محبوب مانفروتني و گذشت 

 33با مرد  هم و  رهوری م واضهههع رف ار می کردند، چو  بعد از 

سههال تکالير و مجاهدت ها فاتبانه وارد مکه شههدند ، سههر موارک را به 

نشهان  تواضهع اايي  انداخ ه بودند  مردا  قري  ترسا  نزدشا  آمدند  

راحت باش! »به او فرمودند:  لرزيهد  ايامور اهاههای يکی از تر  می

 « خوردا  ز  قري  هس م که گوشت خشک شده میم  فرزند هم

مبوو  مها  به سهههخنا  بَرده، ايرز ، بيوه و بينوا به دقت گوش  

دادند  در مسهير راه برای هرکس که قصد صبوت با ايشا  را داشت می

ديدند با او دسهت می دادند و دست شا  کردند و هر که را میتوقر می

کشيد  به شهخص دسه   را اقم میکردند که آ  را تا زمانی رها نمی

نمودند، به مشههکلات رف ند، از بيمارا  ايادت میديد  يارا  شهها  می

 کردند و در غم و شادی شا  شريک بودند شا  گوش می

 :مان مهرباني و دلسوزي محبوب
مبوو  ما  با کودکا ، زنا  و بينوايا  خيلی مهربا  بودند  يک بار 

شنيدند که مادرش اشت سر ايشا  مشغول نماز ای را در نماز گري  ب ه

بود، نماز شهها  را کوتاه کردند  در يکی از جنا ها جناز  زنی از کفار را 
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مگر شما را از کش   زنا  منع »ديدند، سهخت ناراحت شده و فرمودند: 

 «جنگيد!نکرده بود ؟ اي  ز  با شما نمی

جلو گربه قرار  با حيوانات به حدی مهربا  بودند که ظرفِ آ  را در 

در مورد چهاراايا  از »دادند  يک بار ش ر لاغری را ديدند و فرمودند: می

 «خدا ب رسيد و آنها را سير کنيد 

 درس ششم

 :همدردي محبوب مان با مردم

فهاطمهه رضهههی اللهه انها  يک بار از رنج و زحمت کار منزل اي  

 ايشا  قوول ايشها  شکايت کرد و از ايشا  خواس ار خدم کاری شد  اما

در حاليکه شههکم اهل صههفه از گرسههنگی به هم می »نکرده و فرمودند: 

 « اي د، چرور مي وانم به تو خدم کار بدهم

 :زهد و پارسایي محبوب مان

رف ند؛ ديدند که ايشا  بر   نزد ايامور  روزی امر فاروق

نمايا  شده  ايشا روی حصهيری دراز کشهيده و بافت حصير بر اهلوی 

ای آويزا  و کمی جو چيزی به خان  ايامور نگاه کردند به جز کيسه، بود

شههروع به گريسهه   کردند، ايامور فرمودند:   نياف ند  سههيدنا امر

گف ند: ای رسههول « ای اسههر خرا ! چه چيز تو را به گريه انداخت؟»
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خدا چگونه گريه نکنم در حالی که اي  حصهههير بر اهلوی تا  انر نهاده 

ها است در حالی که اادشاها   ه های خان  تا  همي اسهت و تما  داش

اسهت که شما برند، و اي  در حالیايرا  و رو  در ناز و نعمت به سهر می

ای اسههر »فرمودند:  ايامور خدا و فرسهه اد  او هسهه يد  آ  حضههرت 

اند که تما  بهر  شا  را در خرا ، آيا در آ  شهکی داری؟ آنا  کسهانی

 «  اند[نصيمت بیدنيا گرف ندیو از آخر

را در چني  وضههعی  نيز  رسهول الله   اودالله ب  مسهعود 

دهيد چيزی را برای شهههما بر روی حصهههير ديهد؛ گفت: چرا اجازه نمی

بينداز ؟ فرمودند: مرا به دنيا چه کار؟ م،ال م  و دنيا، م،ال مسهههافری 

 نشيند و اس از اندکی اس راحت، آ  جا رااست که در ساي  درخ ی می

 (  روايت از احمدکند )ترک می

 :انفاق و بخشش محبوب مان

تري  و جوا  مرد تري  مردمها  بودند، در مبوو  مها  بخشهههنهده

ترسههيدند و هرگز از ايشهها  چيزی طلم نشههد که بخشهه  از فقر نمی

جوا  رد داده باشههند، بخشهه  ايشهها  حدی نداشههت و هرگز چيزی را 

گرف ند تا به نيازمندا  بوخشههند، کردند و چه بسهها قرم میذخيره نمی

در حالی از دنيا رف ند که نه تنها درهم و ديناری از خود به جا نگااش ند 
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ای در گرو ايمانه جو نزد يهودی 34بلکهه لوا  رزمی شههها  به خاطر 

 گااشهه ه بود  يارا  شهها  با تعوير زيوايی از سههخاوت آ  حضههرت

 ( صحيح البخاری« )راندايامور از باد وزنده بخشنده ت»ميفرمودند: 

 

 درس هفتم
 :عدالت و قاطعيت محبوب مان در اجراي حق

شناخ ند  زنی از مبوو  ما  در برابر حق، دوست و خويشاوند نمی

مخزو  که صههاحم نسههم بود، مرتکم دزدی شههد، نزديکان  قويل  بنی

را نزد ايشها  برای شفاات فرس ادند  ايشا  سخت اسهامه ب  زيد 

آيا برای اجرا نشههد  حدی از حدود خداوند »ناراحت شههده و فرمودند: 

ای سههپس مرد  را جمع کرده و برای شهها  خروه« کنيد؟شههفاات می

قول از شههما بدي  جهت  یای مرد ! کسههان»بدي  شههرح ايراد فرمودند: 

کرد او را رها هلاک شهدند که اگر فرد مشهور و بزرگی از آنا  دزدی می

کردند  شههد؛ او را مجازات میضههعيفی مرتکم دزدی میکردند و اگر می

قسهههم بهه اللهه اگر دخ ر  )فهاطمه( دزدی کرده بود دسههه   را قرع 

 (متفق عليه« )ميکرد  

 شجاعت محبوب مان در جنگ ها
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شد که اوج شهجاات شگفت انگيزشا  در غزوات هنگامی نمايا  می

 رف ند ورزار میگرف ند؛ در وسط کاايشا  خود فرماندهی را بر اهده می

مسههلمانا  را به جنا در راه خدا و برای ايروزی رسههال ی که بر اهده 

کردند  ايشهها  هيچ وقت از گرف ه و بدا  ايما  آورده بودند، تشهويق می

ميدا  نورد فرار نکردند  ح ی در جنا احد وق ی که بيشهه ر مسلمانا  

ربارا  شهههکسهههت خورده بودند، ايشههها  نابت قد  هم نا  در برابر تي

که  جنگيدند  در اي  باره سيدنا الیدشهمنا  ايس اده بودند و می

گرفت ها خو  میباک بود، ميگويد: وق ی که چشههمخود جنا آوری بی

برديم و اناه می کشهههيد ما به رسهههول خدا و آت  جنها زبانه می

 به دشم  نوود   هي کدا  از ما نزديک ر از ايامور 

  :اناي وظيفه و ابلاغ رسالتشبه ادعشق و علاقه محبوب مان 

يی برای توليغ رسال   فرو گاار نکردند مبوو  ما  از هيچ وسيله

يی برای بازداشه   ايشا  از داوت و دشهمنا  شها  هم از هيچ وسهيله

اسهههلها  دريغ ننمودنهد ، ولی بها وجود تمها  آ  نيرنها ها و تهديدها، 

شا  )ابوطالم( از ايشا  هم نا  نابت قد  ماندند و هنگامی که کاکای 

قسم به الله »مدارا در برابر مشرکي  را خواست، به وی جوا   دادند که: 

اگر خورشيد را در دست راس م و مه ا  را در دست چپم قرار دهند که 
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از اي  داوت دست بردار ، هرگز رهاي  نخواهم کرد تا اي  که خداوند 

   (زوايدنقل از هيثمي در مجمع) «آ  را ايروز گرداند يا در راه آ  کش ه شو 

هنگهامی که صهههورت موارک شههها  در جنا احد زخمی و دندا  

گف ند: چرا آنها را داای بد  شد، به آ  حضرت موارک شا  شکس ه 

م  برای نفري  کرد  برانگيخ ه نشده ا  بلکه داای »نکرديد؟ فرمودند: 

اروردگارا! قومم را بيامرز چو  آنا  »و فرمودند: « خير و رحمت هسهه م

 «دانند نمی

 .اين بود تنها تصاويری كوتاه  از سيرت محبوب مان صلي الله عليه وسلم




